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Komisji Regulaminowej
Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej w sprawie
oceny działalności Senatora Natalii Greniewskiej za kadencję 2009
Komisja Regulaminowa w składzie Krzysztof B.Baczewski, Łukasz DroŜdŜ,
Łukasz Michalak, Rafał Sujka, Michał Waś działając na podstawie §46 ust.1. lit.c)
oraz §45 lit.d) Regulaminu Samorządu Studentów (z dn. 8 lutego 1995r. z
późn. zm.) oraz §4 ust.1. i §5 Zasad oceny pracy Senatorów Studenckich
(z dn. 28 czerwca 2007r.) wnioskuje do Parlamentu Studentów Politechniki
Warszawskiej o udzielenie koleŜance Natalii Greniewskiej, Przewodniczącej
Samorządu Studentów PW w kadencji 2009 absolutorium z zastrzeŜeniem.
Komisja Regulaminowa opiera swoją ocenę na sprawozdaniach z
działalności, przesłuchaniach oraz opiniach zebranych wśród członków
społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej. W ocenie Komisji
Regulaminowej koleŜanka Natalia Greniewska nie wywiązywała się właściwie z
zadań Przewodniczącego Samorządu do jakich naleŜy m.in. koordynowanie
prac organów Samorządu. Działania kolegium jak i grup roboczych parlamentu
nie wykazywały spójności, a w przypadku dwóch grup parlamentu nie było
prawie Ŝadnej aktywności. Przewodnicząca w większości przypadków nie
podejmowała działań w celu rozwiązania trudnych problemów, a nawet
zdarzały się sytuacje problematyczne które sama stworzyła. Doceniamy
zaangaŜowanie Przewodniczącej i przejęcie inicjatywy przy problemach
związanych z Juwenaliami Warszawskimi czy teŜ Kalendarzem Akademickim.
Nie uwaŜamy jednak za właściwe, aby poszukiwaniem kuponów do kalendarza
musiał zajmować się Przewodniczący Samorządu. Pragniemy podkreślić, iŜ
Przewodniczący SSPW powinien wspierać działania członków kolegium jednak
bez ingerencji w decyzyjność pozostawioną w rękach Przewodniczących
Komisji. W przypadku tej kadencji dostrzegliśmy raŜące przypadki ingerencji w
kompetencje członków kolegium, oraz braku wsparcia ze strony
Przewodniczącej. UwaŜamy, Ŝe brak wsparcia, w szczególności dla Senatorów
nie będących Przewodniczącymi Komisji, mógł wpłynąć na ich niskie wyniki
działań czego konsekwencją było przedwczesne zakończenie kadencji. Nie
zauwaŜamy obiecywanej poprawy w częstości zwoływania formalnych spotkań,
takich jak spotkania szefów. Komisja Regulaminowa zauwaŜa równieŜ brak
pomocy w uregulowaniu spraw formalnych oraz informacji o przedsięwzięciach
ze strony Płockiej części Politechniki Warszawskiej. Doceniamy zorganizowanie
Parlamentu w Płocku czego naszym zdaniem brakowało w poprzednich
kadencjach.
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Protokół sporządził kol. Krzysztof Baczewski.
Przewodniczący
Komisji Regulaminowej
………………………………
Krzysztof B.Baczewski

